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Omwonendencommissie
15 februari 2021, 19.30 uur
Via Skype
Helga Metselaar (voorzitter), Dick Soek, Roland Rabe,
Patrick Meskers, Mylan Derkink (gemeente Almere),
Johan Kieft (gemeente Almere), Hendrik Jan van der Lugt
(OVK), Evert-Jan Pieters (OVK).
Ferry Klaver, Maria Remmers, Kevin van Dalen
(wijkagent)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Conceptverslag dd. 14 december 2020
Het verslag van deze vergadering wordt goedgekeurd. In overleg met Evert-Jan
kunnen verschillende onderdelen gepubliceerd worden op de website van de OWC
en de OVK (https://www.oostvaarderskliniek.nl/over-ons/omwonendencommissiestripheldenbuurt).

3. Mededelingen vanuit de buurt
Er zijn geen mededelingen vanuit de buurt.

4. Mededelingen vanuit de kliniek
In september 2020 hebben twee incidenten plaatsgevonden.
Op 7 september is een medewerker in de kliniek ernstig gewond geraakt door
toedoen van een patiënt. Betreffende patiënt is hiervoor inmiddels veroordeeld tot
tbs met dwangverpleging.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de onttrekking van een patiënt van de
Oostvaarderskliniek op 14 september 2020 loopt op dit moment. Betreffende
patiënt wordt verdacht van het plegen van een delict tijdens zijn onttrekking. Het
delict is niet gepleegd in de gemeente Almere.
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Na beide incidenten heeft de kliniek opdracht gegeven om een een
toedrachtsonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken hebben ten doel om van
incidenten te kunnen leren. Gelet op het gegeven dat er twee incidenten in korte
tijd plaatsvonden is een kliniekbreed verbeterplan opgesteld.
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Afgelopen coronaperiode
In januari was er een forse uitbraak van coronabesmettingen in de kliniek, onder
zowel medewerkers als patiënten. Op FVK Basalt werd de helft van de patiënten
positief getest. Veel patiënten hadden geen symptomen. Zo’n tien medewerkers
van deze afdeling verbleven in quarantaine. Inmiddels is de situatie verbeterd en
zijn de besmettingen voorbij.
Als tbs-kliniek valt de Oostvaarderskliniek in de landelijke vaccinatiestrategie
onder de intramurale GGZ. Daarom bereidt de kliniek zich voor op het vaccineren
medio maart/april. De vaccinaties worden uitgevoerd door de eigen medische
dienst.
Corona en tbs – artikel Groene Amsterdammer
Vorige maand is er een groot artikel verschenen in de Groene Amsterdammer
waar diverse tbs-klinieken aan hebben meegewerkt. Voor dit artikel zijn o.a. twee
medewerkers en één patiënt van de Oostvaarderskliniek geïnterviewd. Evert-Jan
zal het artikel doorsturen.
Nieuwe entree PBC vooruitlopend op eigen ingang
In 2021 vindt de verbouwing plaats van de entree van het PBC. Met deze
verbouwing kunnen medewerkers van het PBC voortaan via deze ingang naar
binnen. Aan de binnenkant worden twee ingangen gerealiseerd: één voor
medewerkers en hun bezoek en één voor verdachten en hun bezoek.
Publicatie over de vergunning was niet afgestemd met de kliniek en daarom is
een bericht geplaatst op de website.

5. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. Het volgende overleg is een
bouwvergadering en vindt plaats op 15 maart 2021. Het volgende reguliere
overleg vindt plaats op 10 mei 2021.
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